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FEIE: poucas provas de que o aumento se justifique, afirmam os 
auditores da UE 

Os planos da Comissão Europeia para aumentar e alargar o fundo de investimento no centro do "plano 
Juncker" foram elaborados demasiado cedo e com poucas provas de que o aumento se justifique, segundo um 
novo parecer publicado pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE). 

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) é uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia e do 
Banco Europeu de Investimento (BEI). Está subjacente ao plano de investimento da UE, também conhecido por 
"plano Juncker", que pretende gerar 315 mil milhões de euros de financiamento público e privado destinado a 
investimentos estratégicos. 

Os auditores tiveram em consideração três aspetos: as provas limitadas em apoio da proposta de alargamento 
do FEIE, a possibilidade de o impacto do FEIE ser exagerado e as disposições em matéria de governação e de 
transparência. 

Mihails Kozlovs, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo parecer, afirmou: "A Comissão 
pretende alargar o FEIE apenas um ano depois do seu lançamento. Esta é uma alteração considerável em 
comparação com o calendário inicial. É ainda demasiado cedo para medir os impactos económicos, sociais e 
ambientais ou para tirar conclusões sobre a concretização dos objetivos do FEIE." 

As principais conclusões e propostas apresentadas no Parecer são as seguintes: 

A Comissão apresentou uma proposta de alargamento do FEIE apenas um ano depois do seu lançamento, mas 
há poucas provas de que o aumento proposto se justifique, exceto no que diz respeito aos investimentos em 
PME, em que se verifica uma elevada utilização orçamental. 

Mais uma vez, não foi realizada uma avaliação exaustiva do impacto e os auditores questionam a supressão da 
disposição que relaciona a continuidade do FEIE com os resultados de uma avaliação independente. 

A redução da taxa de aprovisionamento do Fundo de Garantia de 50% para 35% constitui uma oportunidade 
para utilizar os escassos recursos orçamentais da UE de forma mais eficiente, mas aumentará igualmente a 
probabilidade de se recorrer mais ao orçamento da UE, podendo o eventual passivo para o orçamento da UE 
ascender a 26 mil milhões de euros. 
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É necessário que fique claro que todos os projetos apoiados pelo FEIE devem dar resposta às falhas do mercado 
ou a níveis subótimos de investimento, projetos que não teria sido possível realizar, ou que não teria sido 
possível realizar na mesma medida, sem o apoio do FEIE. Equiparar as operações do FEIE com as atividades 
especiais do BEI coloca o risco de poder criar um incentivo para utilizar estruturas de financiamento 
desnecessariamente complexas ou de atribuir um perfil de risco que não corresponde ao risco real da operação. 

Existe o risco de o efeito multiplicador ser sobreavaliado. Os auditores propõem melhorar o "método de cálculo 
do efeito multiplicador do FEIE" e utilizá-lo para elaborar o indicador-chave de desempenho para o FEIE, que 
mostra a quantidade de capital privado mobilizada. 

 

Nota aos diretores das publicações 

Atualmente, o FEIE é composto por uma garantia de 16 mil milhões de euros do orçamento da UE, 
complementada por uma dotação de capital do BEI no valor de 5 mil milhões de euros. A Comissão propôs 
prorrogar a vigência do FEIE, bem como aumentar a garantia proveniente do orçamento da UE para 26 mil 
milhões de euros e a contribuição do BEI para 7,5 mil milhões de euros. 

A proposta foi acompanhada de uma avaliação interna da Comissão, estando outra avaliação independente 
prevista ainda para este mês. O Parecer abrange tanto as alterações jurídicas propostas como a avaliação 
realizada pela Comissão. 

O Tribunal de Contas Europeu contribui para a melhoria da governação financeira da UE publicando pareceres 
sobre propostas de legislação nova ou alterada com impacto financeiro. Estes pareceres são utilizados pelas 
autoridades legislativas – Parlamento Europeu e Conselho – no seu trabalho. 

O Parecer não assenta nos procedimentos que seriam aplicáveis a um relatório especial. Os auditores 
pretendem elaborar um relatório especial sobre o desempenho do FEIE durante o primeiro semestre de 2018. 

O Parecer nº 2/2016 do TCE sobre uma proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera os Regulamentos (UE) nº 1316/2013 e nº 2015/1017 e a avaliação realizada pela Comissão que a 
acompanha, em conformidade com o artigo 18º, nº 2, do Regulamento (UE) nº 2015/1017 está atualmente 
disponível em inglês – outras línguas serão disponibilizadas em breve. 

 


